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Stanislav Brázda:
Nastal čas se začít více věnovat dětem
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Doslova zoufalí jsou z chování 
některých turistů správci NP
Šuma va. Výrazně zde totiž stoupl
počet neukázněných návštěvníků.
Parku jí v zákazech, koupají se
i v Pleš ném jezeře a vstupují 
do prvních zón národního parku
a drancují lesy. Výjimkou není ani
fyzické napadení strážců parku!

„Od posledního lockdownu se
zde počet lidí zvedl opravdu drama−
ticky, strážci teď jedou na 120 pro−
cent,“ zmiňuje Ondřej Drnovec z NP
a CHKO Šumava.

Velkým nešvarem je například par−
kování na neoznačených plochách či
dokonce na zákazech stání. „Šuma −
va je v letní sezoně zaplněná auty,
a pokud řidičům v cestě nestojí pří−
mo strážci nebo na místě není vylo−
ženě třeba kámen, za nějž se už nedá
vjet, tak parkují prakticky všude,
kde se dá. Na oblíbených místech je
přeplněno,“ řekl Drnovec.

Ke klidnější situaci nepřispívá ani
to, že mnoho obcí letos výrazně zdra−
žilo svá placená parkoviště. Řada lidí
se tak snaží ušetřit a raději parkují
i tam, kde nesmějí. „Zvýšilo se napětí
v lidech, protože když na parkovišti
najdou volné místo,
tak zjistí, že za něj
musí dát víc peněz,
než byli zvyklí, což je
pro některé důvod ke
zhoršení nálady. Svůj
vztek si pak vybíjejí
na strážcích,“ uvádějí
zástupci NP Šumava.

Dalším častým
pro blémem jsou po−
dle něj třeba elektro−

kola. Cyk lis té se díky nim dostanou i
na místa, kam by dříve sami svými
silami nedokázali vůbec vyjet.

O pořádek se na Šumavě v sou−
časnosti stará celkem 25 strážců.
To je však málo.

„Na 990 kilometrů čtverečních
plochy to není dostatek, například
v sousedním Bavorském lese půso−
bí na asi 250 kilometrech čtve −
rečních stejný počet strážců jako
u nás,“ srovnává Ondřej Drnovec.

Před časem došlo i k napadení
člena stráže parku. Bavorský turista,
který v chráněném území dělal s dal−
šími kumpány nepořádek, neupo−
slechl výzvy pracovníka a udeřil ho
několikrát. Věc řešila policie. (pru)

Turisté drancují Šumavu

Do rezervace výkonnější stroje 
nepatří, varuje vedení parku.

Pokuty za špatné parkování

Strážci na Šumavě při kontrole Plešného jezera
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Nové výjezdové stanoviště ve
Veselí nad Lužnicí na Táborsku vy−
užívá Jihočeská záchranná služba.
Má mimo jiné zajistit lepší dostup−
nost pro rekreační oblasti v okolí
řek Lužnice a Nežárka nebo zato−
pených pískoven v okolí Třeboně.
Vybudování nové stanice stálo při−
bližně dva miliony korun.

„Nejbližší stanoviště záchranářů
je v nedaleké Soběslavi, což před−
stavuje pro sanitky vzdálenost od
Veselí nad Lužnicí pět minut. Někdy
ale může být tento čas rozhodující.
Chtěli jsme, aby obyvatelé měli po−
cit, že jsou uprostřed kraje, ne na je−
ho periferii,“ uvedl ředitel jihočeské
záchranné stanice Marek Slabý.

Na základně ve Veselí nad Lužnicí
slouží posádka bez lékaře. Záchra −
náři, kteří na ní pracují, mohou apli−
kovat zákroky, k nimž lékaře nepo−
třebují. „Jsou to lidé, kteří jsou
schopni zachránit život, poskytnout
první pomoc nebo i resuscitovat,“
popsal Slabý. V případě potřeby při−
jede lékař z jiné základny.

Jihočeský kraj, který je zřizovate−
lem záchranné služby v regionu,
plánuje i modernizaci jiných výjez−
dových míst a předpokládá, že ještě
další stanice vybuduje. Na jihu Čech
momentálně funguje 56 posádek
zdravotní záchranné služby, které
vyráží ze 33 základen. Průměrně 
absolvují 250 výjezdů za 24 hodin,
tedy deset za hodinu. (pru)

Záchranáři mají
novou základnu
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Kateřina Brožová patří k jistě nepřehlédnutel−
ným osobnostem českého showbyznysu.
Divadelní, televizní a filmová herečka je sice
rodačka z Prahy, ale k jižním Čechám má vel−
mi blízko, a to už od dětství. Dodnes tu také
tráví volné chvíle. Bulvár ji nasazoval psí hla−
vu, psal o ní nesmysly, ale málo se ví, jak
krásný vztah má k přírodě, zvířatům a jak
milu je rybaření a ticho. Právě tak blonďatá
kráska tráví volno.

„Seberu sebe, své dva pejsky a vyrážím na
Orlík na ryby. Zázemí mám už roky v jednom
malém hotýlku, kde jsou takové chatičky jako
apartmány a jsem tu třeba dva tři pět dní, jak je
možnost. A u vody vydržím hodiny. Ne že bych
občas nevyrazila do zahraničí, byla jsem třeba
s dcerou týden na Korsice, ale jinak miluji
obyčej nou pláž u Orlíka, kde si nejvíc odpoči−
nu,“ svěřila se Kateřina Brožová.

Právě na Orlíku natočila také začátkem léta
část své 13. komnaty, kterou bude v září vysílat
Česká televize. Mnozí budou možná překvapeni
tím, co v ní uvidí a uslyší, a co vše Kateřina 
prozradila.

„Nechci se nijak litovat, ale rozhodně je to
diametrálně odlišné od toho, jak o mně některá
média psala. ´Užila´ jsem si s bulvárem své
a musím říct, že byly roky, kdy to byl mediální
hon, a já dodnes vlastně nevím proč. Snad jen
proto, že jsem se rozešla s člověkem, který se
mi pak tímto způsobem mstil…“, podotkla
Brožová a ubezpečila, že rozhodně nešlo o její−
ho posledního par tnera a majitele televize
Barrandov, kde roky působila.

„Jsem více jak tři roky sama a taky mi to tak
vyhovuje. Mám kolem sebe pár dobrých přátel,
práci, která mě naplňuje a nejlépe je mi, když

jsem v klidu doma nebo u vody s pejsky. Nebo
u koní,“ prozradila atraktivní herečka, zpěvačka
a taky moderátorka.

Její dcera Kateřina jezdí závodně a účastní
se i mezinárodních soutěží, a to velmi úspěšně,
s řadou cen.

„Kromě toho se staráme o řadu koní, které
třeba už nejsou v závodní formě. Nedávno jsme
měli dvě akutní operace koníků, kteří by jinak
zemřeli. Je to po všech stranách náročná věc,
ale oni vám to krásně oplácí láskou, kterou vám
dávají,“ svěřila se Brožová, která i o tomto ve
své 13. komnatě promluví.

„Měla jsem to štěstí, že námět a scénář ke
Komnatě psal můj kamarád René Kekely, který
přesně vystihl to, o čem by to mělo být. A jsem
nesmírně vděčná celému týmu České televize
pod režijním vedením Patrika Ulricha. Dlouho
jsem nepracovala s tak báječnými, pohodový−
mi, milými lidmi, včetně úžasné moderátorky
Báry Černoškové, která mým příběhem bude
provázet. Je to nesmírně empatická, krásná
a laskavá bytost. I proto jsem do mé zpovědi
nakonec šla,“ svěřila se Brožová.

„Právě s Reném a dalším kamarádem, režisé−
rem Liborem Adamem (spoluautor a režisér fil−

mu Můj příběh) chystáme další a velké věci.
Moc se na to těším, protože půjde o věci, které
jsou vlastně taky hodně ze života. Víc zatím pro−
zradit nemůžu,“ dodala Kateřina Brožová.

Na jižní Čechy má ještě další vzpomínky. 
„Od mala jsem jezdila s mými milovanými rodiči
k Týnu nad Vltavou, kde mělo Národní divadlo
své rekreační středisko, kousíček od dnešní
Hněvkovické přehrady. Přesně si vybavuji, jak to
tam vypadalo. Mám na to moc hezké vzpo −
mínky,“ dodala Kateřina Brožová. (pru)

Foto: archiv K. Brožové

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Kateřina Brožová

Kateřina Brožová a její 13. komnata

Kateřina Brožová na rybách na Orlíku tráví velkou část volného času. 
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Vznikne virtuální tržiště
Jihočeský kraj zřídí na podzim vir−
tuální tržiště, kde budou jihočeští
potravináři a zemědělci nabízet
výrobky středním školám. Kraj zři−
zuje asi 120 středních škol, do
nichž chodí téměř 19 tisíc dětí.
Časem by se mohly zapojit i zá−
kladní a mateřské školy, sociální
ústavy nebo nemocnice.

„Naše babičky a maminky chodi−
ly dříve na trhy, tam bylo to nejčer−
stvější, co se dalo koupit. A protože
teď už fungují virtuální trhy, tak
chceme takový vytvořit. Umožnit
všem malým výrobcům, aby tam
mohli svoji produkci nabídnout do
nějaké blízké školy a aby si je školy
mohly přímo koupit. Jde nám o to,
abychom právě na stoly našich jiho−
českých dětí dostávali to nejkva −
litnější a nejčerstvější, co v Jiho −
českém kraji vzniká,“ řekl hejtman
Martin Kuba. Kraj finančně odmění
pět škol, které budou mít největší
procento jihočeských potravin.

Zemědělci a potravináři mají velké
problémy uplatnit se i na regionál−

ním trhu, zároveň se do ČR vozí
zboží mnohdy podprůměrné kvality,
řekla ředitelka jihočeské agrární 
komory Hana Šťastná.

Do virtuálního tržiště by se mohly
zapojit desítky výrobců, přitom dnes
se do škol dostávají potraviny, které
často putují přes ‘půl světa’ a jsou
dotované, aby se převezly daleko.
„Přitom u nás máme spoustu skvě −
lých produktů, kdy se ti malí produ−
centi někdy nedokážou prosadit proti
silným řetězcům,“ řekl hejtman.

Krajský plán podpořil i premiér
Andrej Babiš. „Iniciativa pana hejt−
mana Kuby je skvělá, já jim držím
palce. Doufám, že uspějí, a potom
by to mohly převzít všechny kraje.
My bychom měli přesvědčit naše
občany, že je důležité, aby kupovali
české potraviny, tím podpoříme sa−
mi sebe. Bohužel jsme od revoluce
nešli tím směrem, říkali jsme:
všechno dovezeme, a to byla chy−
ba. Ale ještě je stále šance to napra−
vit,“ řekl premiér v rámci návštěvy
agrosalonu Země živitelka. (pru)

Město postaví domov 
seniorů formou PPP
Nejenom dálnice od Příbrami na
Písek, ale i domov seniorů vznikne
takzvanou formou PPP. Tedy za
spolupráce se soukromým inve−
storem. Ten se pak bude o objekt
starat. Náklady na stavbu domova
důchodců v Týně nad Vltavou jsou
okolo 200 milionů korun.

„V současné době máme nabíd−
ku, kdy by do výstavby a provozu
investoval nestátní poskytovatel so−
ciálních služeb Clementas. Na set−
kání zastupitelů tuto nabídku podpo−
řila i krajská náměstkyně pro oblast
sociální Lucie Kozlová. Jihočeský
kraj již formou PPP projektu s ne−
státním sektorem spolupracuje i v ji−
ných oblastech, a to například při
výstavbě dálniční sítě,“ uvedl staro−
sta Ivo Machálek.

Město původně předpokládalo, že
peníze na potřebné investice získá
z dotací ministerstva pro místní roz−
voj, ministerstva práce a sociálních
věcí a také Jihočeského kraje.
Ovšem finance, které může Týn nad
Vltavou získat z grantů, nemohou
pokrýt náklady na projekt. Proto
zvažuje formu PPP projektu.

Společnost, která by do spolu−
práce šla, je nestátní poskytovatel
sociálních služeb, jenž provozuje
a rozvíjí síť domovů pro seniory
ve středočeských Mlékovicích,

Kolíně a plzeňských Janovicích nad
Úhlavou.

„Nabízíme své rozsáhlé zkuše−
nosti z provozování několika domo−
vů v různých krajích. V našich do−
movech poskytujeme špičkovou pé−
či o seniory. V Týně nad Vltavou by
klienti při pobytu nedopláceli žádné
peníze nad rámec zákonné úhrady.
To znamená, že by měli stejné pod−
mínky jako klienti ve státních domo−
vech. V neposlední řadě u nás vždy
v daném regionu najde práci spous−
ta místních lidí,“ uvedla Renata
Prokešová za Clementas.

Zástupci vedení Týna nad Vltavou
se byli podívat v domově pro senio−
ry v Janovicích nad Úhlavou.

„Kvalita péče na nás udělala
opravdu dojem. Pro město a jeho
občany je nabídka velmi výhodná.
Měli bychom zajištěnu kvalitní péči
o seniory bez nutnosti obrovských
investic z městského rozpočtu.
Myslím si, že stavba i provozování
domova nestátním poskytovatelem
je pro město nejlepším řešením,“
dodal starosta Machálek.

Dodal, že plánovaný projekt musí
ještě schválit zastupitelé Týna nad
Vltavou. Pokud by vše šlo podle
předpokladů, stavět by se mohlo za−
čít v příštím roce a hotovo může být
do dvou let. (pru)
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2021/2022:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2021/2022. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

Údajně odstřelenou zvěř
v NP Šumava řeší policie

Spor mezi NP Šumava a jeho býva−
lým ředitelem Jiřím Mánkem gra −
duje. Šumavský park dokon−
ce zvažuje, že podá podnět
policii k prošetření jeho vý−
roků.  Mánek ve svém blogu
zaměstnance parku obvinil
z porušování zákonných 
pravidel lovu zvěře. Sám
exře ditel parku to pova−
žuje z útok na svou osobu.

Jiří Mánek v textu uvedl, že v šu−
mavském parku lovci zastřelili březí
laně. Šlo údajně o období, kdy se
smí lovit jen jeleni, kolouchové nebo
starší laně.

„Laň, která byla dne 29. 4. 2021
postřelená v NP Šumava pracovní−
kem Správy NP, nebyla po postřelení
dohledána. Odkulhala do sousední
honitby, kde byla dne 4. 5. 2021 do−
střelena. Podle chrupu byla starší než
dva roky a nosila v sobě plně vyvinu−
té mládě,“ stojí v textu Jiřího Mánka.

Podle mluvčího NP Šumava Jana
Dvořáka se však nic takového nesta−

lo. Proto park připravuje podklady, na
jejichž základě podá podnět policii.

„Žádný zaměstnanec NP
Šumava se však činu, který
Jiří Mánek uvádí, nedopustil.
Správa NP Šumava kontroluje
ulovenou zvěř v průběhu celé−
ho roku mj. prostřednictvím

mysliveckých hospodá−
řů,“ uvedl mluvčí.

Na základě informací z blogu Jiřího
Mánka vedení správy parku prověřilo,
zda skutečně nemohlo dojít k údajné
střelbě na laň starší dvou let, která 
byla na snímku dle tvrzení autora 
textu vyfotografovaná a údajně po−
cházela z honitby Správy NPŠ. Za −
měst nanci NP Šumava však takový
čin rezolutně odmítli," uvedl Dvořák.

„Označují mě jako někoho, kdo
podává křivá obvinění, a sami se to−
ho dopouštějí. Věc předám svému
právnímu zástupci, kterým je
Miroslav Kříženecký,“ dodal sám
Mánek. (pru)

Foto: archiv J. Mánka

Nemocnice má záložní zdroj
Strakonická nemocnice instalova−
la nový dieselový generátor. Pří −
stroj za zhruba 14 milionů korun
vyrobí elektřinu ve chvíli, kdy na−
stane přerušení dodávky energie
od distributora. Nový generátor
má třikrát vyšší výkon než dosa−
vadní motorový generátor.

„Původní, nyní vyřazený motoro−
vý generátor však bude nemocnice
využívat i nadále. Ponecháme si jej
jako záložní zdroj nového gene −
rátoru,“ uvedl ředitel nemocnice
Tomáš Fiala. Práce na přípravě 
a instalaci dieselového generátoru
začaly v únoru. Nemocnice agregát
vyzkoušela na přelomu července

a srpna. Na nákladech na pořízení
a instalaci se podílel Jihočeský kraj.

„Projekt je součástí energetické
koncepce zaměřené na zabezpečení
krizového řízení a snížení provoz −
ních nákladů. Týkal se i letos moder−
nizované vzduchotechniky na ope−
račních sálech,“ podotkl Fiala.

Centrální rekuperační jednotka
s přívodními komorami nyní dokáže
zajistit pro každý sál požadovanou
teplotu, vlhkost i tlakové poměry.
Náklady na obnovu vzduchotechni−
ky činily přibližně 20 milionů korun.

Strakonický špitál má v plánu pro
letošní rok investice za přibližně
36 milionů korun. (pru)
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz e běh ne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i  se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.

Kraj bude propouštět
Zhruba 40 pracovních míst zruší
do konce roku Jihočeský kraj.
Znamená to snížení stavu přibližně
o osm procent. Rozhodla o tom
krajská rada.

„Budeme v tom snižování pokra−
čovat. Na mzdových nákladech tak
ušetříme ročně přes 20 milionů ko−
run. Zeštíhlení a zvýšení efektivity
státní správy je jediná cesta k fun−
gujícímu státu a nízkým daním,“
uvedl hejtman Martin Kuba.

Jihočeský krajský úřad má při−
bližně 500 zaměstnanců. Kuba už
od svého nástupu do funkce, což

bylo loni v listopadu, avizoval, že
chce udělat personální audit. Podle
něj je na řadě odborů na úřadě vy−
soký počet úředníků a jinde jich je
zase nedostatek.

Po loňských
kraj ských vol−
bách přišlo něko−
lik personálních
změn. Jihočeský
krajský úřad vede
od června nově
pověřený ředitel
Lukáš Glaser, je−
ho předchůdce
Milan Kučera re−
zignoval. Novou
ředitelkou Správy
a údržby silnic

(SÚS) Jihočeského kraje je od
1. května Andrea Jankovcová, která
dlouho působila ve firmě Skanska.
Předchozí ředitel silničářů Jan
Štícha rezignoval loni v prosinci.
Nového ředitele má také Jihočeská
centrála cestovního ruchu, kde
odvo laného Jaromíra Poláška vy−
střídal Petr Soukup. (pru)

Foto: Jčk
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Není to sci−fi, ale realita. A protože
nanotechnologie zažívají obrovský
boom, zvláště v posledních letech,
je o ně veliký zájem. Jde o obor, 
který skrývá řadu možností, a to
v mnoha oblastech – od zeměděl−
ství přes potravinářství, čištění vod
až po oblast biomedicíny nebo eko−
logie či autoprůmyslu. Právě proto
vznikl unikátní pětidílný dokument,
jehož průvodcem se stal herec
a moderátor Jan Čenský. Část do−
kumentu vznikala také na jihu Čech.

„Byl jsem poctěn a potěšen zá −
roveň tím, když jsem byl osloven,
zda bych se na projektu nepodílel.
Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale zjistil
jsem, že je to tak fascinující oblast,
kde je stále co objevovat. Moc jsme
si to s týmem užili, byla pohoda, do −
brá nálada. Točili jsme na jihu Čech,
v Praze, středních Čechách i na jižní
Moravě,“ svěřil se Jan Čenský.

„Spolupráce s Janem Čenským
byla skvělá, stejně jako s celým tý−
mem pod režijním vedením Artura
Kaisera, který dokument natáčel.
Snažíme se nejenom našim partne−
rům, ale především široké veřej −
nosti přiblížit oblast nanotechnologií,
protože jsme předními českými 
i evropskými vývojáři nanovláken
a společně s našimi clustrovými
part nery dokážeme obsáhnout mno−
hé oblasti,“ uvedl předseda před −

stavenstva Nanoprogressu Luboš
Komárek. Jeho tým se přímo podílí
na výzkumu a vývoji nanovlákenných
materiálů, které pak slouží v mnoha
oblastech, včetně zmíněných.

„Seriál bude určen široké veřej −
nos ti, a kromě Regionalnitelevize.cz,
kde bude v průběhu září a října od−
vysílán, bychom jej rádi nabídli ško−
lám jako výukový materiál a podo−
bně,“ dodal Komárek.

V Děbolíně u Jindřichova Hradce
se právě natáčela část jednoho z dí−
lů. Ve zdejším clustrovém partnero−

vi Nanuntio vidí Nanoprogress také
stěžejní spolupráci i v oblasti kos−
metiky či veteriny.

„Já jsem se vlastně pořád jenom
divil, co vše je možné s nanotech−
nologiemi dělat. K čemu mohou po−
sloužit a je to skutečně fascinující
záležitost,“ doplnil průvodce Jan
Čenský.

Více zatím prozradit nelze, nicmé−
ně diváci se už nyní mohou těšit na
velmi poutavou formu, jakou byl na−
učný seriál „Fascinující svět nano−
technologií“ natočen. (pru)

Jan Čenský spolu s Lubošem Komárkem při natáčení seriálu o nano −
technologiích. Foto:  Jaroslav Hauer

Jan Čenský se divil nanotechnologiím

Kotlíkové dotace
Další peníze na výměnu kotlů
v rámci takzvaných kotlíkových
dotací rozdělí dodatečně Jiho −
český kraj. Půjde o desítky mili−
onů korun. Peníze kraji na pro−
jekt poskytlo ministerstvo život−
ního prostředí. Kraj tak rozdělí
v dodatečné výzvě dalších té−
měř 30 milionů korun. Uspokojit
bude možné jen omezený počet
žádostí. V posledních letech
rozdělilo hejtmanství na výměnu
starých kotlů na tuhá paliva
za ekologičtější přes 830 milio−
nů korun.

Pojízdná 
výkupna hub

Pojízdné prodejny na venkově
zažívají svůj boom. Na jihu
Čech, převážně na Šumavě
ale nyní brázdí cesty také uni−
kátní vůz – pojízdná výkupna.
O klienty nemá nouzi, někteří
dodávají lesní plody i pravi −
delně. Vůz v podobě červené
dodávky přijíždí každý den kro−
mě soboty převážně kolem
Vimperka, Prachaticka, ale tře−
ba i na západočeské straně
Šumavy. Vykoupené houby ro−
dinná firma suší nebo nakládá
a dodává je třeba do restaurací.
Pojízdná výkupna bude jezdit
až do poloviny října.

Stovky 
odevzdaných 

zbraní
Na jihu Čech skončila letošní
zbraňová amnestie. Během půl
roku se mohly beztrestně zle −
galizovat zbraně kategorie A až
D, jejich hlavní části nebo střeli−
vo přechovávané bez patřičné−
ho povolení. Ne všechen mate −
riál mohli však lidé přinést na
policii osobně.

Lidé odevzdali na 340 zbraní.
Ve většině případů šlo o pistole
a revolvery. Pyrotechnici pak
vyjeli k 141 případům, aby se
postarali o odborné zajištění
odevzdávané munice přímo na
místě. Nechyběly ani některé
kurióz ní předměty.
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Ryzí zlato je platidlem od ne −
paměti a zárukou stabilní vysoké
ceny, která v podstatě neustále
roste. Trochu jinak je tomu
u šperků. Staré šperky mají cenu
pouze v obsahu zlata a nikoliv
jako výrobku s přidanou
hodnotou. Takové zlato 
není vhodné k držení jako
domá cí rezerva ani není
vhodné ho nakupovat jako
investici, pakliže se ne −
jedná o náročné šperky
např. s drahými kameny.
Staré zlato lze velmi dobře
zpeně žit také v Plzni u so−

lidní instituce, a to ve Zlaté
Bance. Paní Strnadová se to do−
zvěděla od své známé, která se jí
zmínila o nás.

Paní Strnadová měla doma
staré prsteny, ještě po praro −
dičích, několikero rozbitých ná−
ušnic a stříbrnou minci. Netrou −
fala si je prodat, ale zašla k nám,
aby si udělala představu, jakou
hodnotu asi mohou mít. Jak paní
Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán
oznámil, že těch pár věcí mohou
ode mě odkoupit za 9 500 Kč!

Chvíli jsem váhala, ale nakonec
jsem do toho šla. Když teď někde
slyším, že se někdo bojí nebo ne−
ví kde prodat zlato nebo stříbro,
velice ráda se mu zmíním o mož−
nosti prodeje ve Zlaté Bance.“

Jak vidíte i z  drobností, které
Vám leží doma, můžete získat
nema lé peníze, kterými si můžete
vylepšit rodinný rozpočet a třeba
si něco koupit, po čem již delší
dobu toužíte, nebo udělat radost
svým blízkým. Přijďte k nám
a nechte si cenu Vašich šperků,
mincí i jiných předmětů ze zlata
či stříbra ocenit. Obslouží Vás
ochotný a odborně proškolený
personál.

Neváhejte a přijďte se přesvěd−
čit ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesionál−
ním zjištěním ryzosti kovu.

Náměstí Republiky č. 4/3, Plzeň I.
– (vpravo od staré radnice) 

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Máte doma staré šperky a nevíte 
co s nimi? Potřebujete peníze?

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

PŘIJĎTE K NÁM 
DO ZLATÉ BANKY!

Podpora pro udržení prodejen
Udržet na venkově malé prodejny,
to je cílem nejenom obcí, ale také
kraje. Jihočeské hejtmanství proto
zažádá u ministerstva průmyslu
a obchodu o příspěvek, který může
být až tři miliony korun. Konkrét −
ně v rámci dotačního programu
Obchůdek 2021+.

Tento projekt vláda vyhlásila pro
tento rok. Zvláště v době covidové
pandemie se vesnické prodejny
osvědčily.

„Záměrem programu je pomoci
krajům s udržením provozu malo −
obchodu v obcích do 1 000 obyva−
tel. Nebo v obcích do 3 000 obyva−
tel, jejíchž místní části mají do
1 000 obyvatel, kde se nachází ma−
ximálně jedna maloobchodní pro−
dejna s převahou potravin, nápojů
a tabákových výrobků,“ nastínil ná−
městek hejtmana Pavel Hroch.

Na podání žádosti má kraj čas do
29. října včetně. Na financování pro−
vozu jedné prodejny smí kraj použít
maximálně 100 tisíc korun.

„Zájemci o dotaci se budou ná−
sledně obracet na kraj, který pomoc
nejprve předfinancuje ze svého
a o proplacení dotace si požádají 
ex post. Pomoc z programu bude
sloužit k úhradě provozních nákladů
malých koloniálů. Například z ní bu−
de možné hradit mzdy zaměstnan−
ců, nájem, vytápění či osvětlení,“
upřesnil náměstek hejtmana pro
problematiku venkova.

Získání dotace má ale
svá pravidla
1. Budova prodejny je ve vlast −

nictví obce a prodejnu provozuje
obec

2. Budova prodejny není ve vlast −
nictví obce a prodejnu provozuje
obec.

3. Budova prodejny je ve vlastnictví
obce, ale prodejnu provozuje 
jiná podnikající právnická nebo
fyzická osoba.

4. Budova prodejny není ve vlast −
nictví obce a prodejnu provozuje
jiná podnikající právnická nebo
fyzická osoba.

5. Prodejna musí být otevřena mi −
nimálně 5 dnů v týdnu, v obcích
do 350 obyvatel minimálně
3 dny v týdnu celoročně a musí
zajišťovat minimálně prodej
potra vin.

6. V jedné obci nebo její místní 
části nesmí být v době schválení
žádosti více než jedna prodejna.
Toto potvrzení vydá obec, na je−
jímž území se nachází malo −
obchodní prodejna žadatele.

7. Konečný příjemce podpory ne−
ukončí provoz podpořené pro−
dejny ve lhůtě nejméně dvanácti
měsíců od získání rozhodnutí
o podpoře z programu kraje.

(pru)
Foto: archiv Jednota
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Český Krumlov chystá největší 
stavební projekt za desítky let

Největší stavební projekt za de −
sítky let chystá Český Krumlov.
V plánu má postavit nový zimní
stadion. Hotový by měl být do 
konce roku 2024.

Nový zimák má vyrůst v areálu
Chvalšinská. Odhad nákladů je kolem
150 milionů korun, radnice by využi−
la dotaci Národní sportovní agentury.
Pro záměr hlasovalo 17 z 18 přítom−
ných zastupitelů, jeden se zdržel.

„Je to největší stavba ve městě
za posledních 30 let. Nynější sta−
dion nelze opravit. Pomyslně hraje−
me první třetinu. Druhou třetinou
bude souboj, abychom všechno
dobře připravili a podali žádost do
Národní sportovní agentury a zís−
kali tu dotaci, bez které se bohužel
nepohneme dál. Ta třetí třetina se
jmenuje stavba,“ řekl místostarosta
Martin Hák.

Stadion by zahrnul nové tech −
nické zázemí a další kabiny pro
návštěv níky. Hlediště bude pro
300 lidí. Součástí bude venkovní
hřiště, jež by fungovalo celoročně,
v zimě jako venkovní kluziště.

Nynější zimní stadion vznikl ve
30. letech minulého století. Až do
konce 20. století to bylo otevřené
ledové kluziště, kde se v 70. letech
vybudovalo umělé chlazení, ochozy
pro diváky a na konci 90. let ocelo−
vá konstrukce pro zastřešení, vy−
plývá z důvodové zprávy. Navzdory
zastřešení fungoval stadion jen od
září do března.

„Oproti novým zimním stadionům
jsou roční náklady na provoz až
o sto procent vyšší. Technický stav
současného stadionu je již velmi
nevy hovující,“ stojí v důvodové
zprávě. Oprava je podle odborníků
nereálná, uvedli radní. Demolice by
stála nejvýš osm milionů korun.
Radnice teď vede tržní konzultace,
zda by chtěla nový stadion provozo−
vat nějaká společnost. (pru)

Temelín je bezpečný
Technici jaderné elektrárny Teme −
lín prověřili reaktor druhého bloku
a zjistili, jaký je jeho stav a jak
dlouho ještě může fungovat. S tím
samozřejmě souvisí pravidelná
údržba a plánované odstávky, jak
je každoročně zvykem. Temelín je
ve velmi dobrém stavu, umožňuje
provoz další desítky let. Stav bloku
odpovídá bezpečnostním poža−
davkům. Temelín je největší vý−
robce elektřiny v zemi, kryje zhru−
ba pětinu domácí spotřeby.

Podpoří dostupné
bydlení

Výstavbu dostupného bydlení pro
handicapované nebo seniory
v menších městech a obcích pod−
pořilo ministerstvo pro místní roz−
voj. Schválilo dotace za 155 milio−
nů korun. Nejvíce podpořených
projektů je v Jihočeském kraji,
kam míří 57 milionů korun. Pod −
pora z ministerstva půjde třeba do
Mladé Vožice a Malšic na Tá −
borsku, Vimperka na Pracha ticku
nebo Bernartic na Písecku.

Rozšíří placené 
parkování

České Budějovice zahájí již na
podzim kampaň k rozšíření zón
placeného stání. Další etapa se
dotkne více než 5000 domácnos−
tí směrem od centra na jih kraj−
ského města. Další etapa smě−
rem do Havlíčkovy kolonie, na
Žižkovu třídu či do okolí nemocni−
ce začne platit zřejmě 1. října či
1. listopadu. Nové rozšíření zón
placeného stání a modrých zón
zasáhne i obrovské množství do−
jíždějících motoristů, kteří budou
hledat volná místa zdarma jinde.

Chtějí nový plavečák
Jihočeský Tábor zvažuje přestav−
bu plaveckého stadionu s well−
ness na moderní aquapark. Nej −
dříve ale město musí zrekonstruo−
vat vnitřní velký bazén, jehož ob−
novu nelze kvůli narušené statice
hlavně diváckých ochozů dlouho
odkládat. V plánu je investice za
bezmála 300 milionů korun. Půjde
o jednu z největších v novodobé
historii Tábora. Jako první ale přij−
de na řadu rekonstrukce velkého
bazénu za 30 milionů korun.

Letošní léto, přestože bylo hodně
proměnlivé a nebyly téměř dva dny
po sobě, kdy by bylo stejné počasí,
si provozovatelé hotelů a penzionů
na jihu Čech docela pochvalují.
Především hotely na Lipně i na celé
Šumavě byly o prázdninách plné
z víc než 90 procent. Větší část turis−
tů ze zahraničí nahradili tuzemští.

„Vše nasvědčuje tomu, že na jihu
Čech se skutečně naplní předpo −
klady úspěšné letní turistické sezo−
ny. Naznačoval to i průzkum Czech −

Touris mu týkající se plánů Čechů na
letní dovolenou, kdy každý čtvrtý
respon dent označil za svou cílovou
destinaci jižní Čechy,“ uvedl ředitel
Jihočeské centrály cestovního ru−
chu Petr Soukup.

Oblíbené jihočeské památky měly
také poměrně plno, i když se to roz−
hodně nedá srovnávat s roky před
covidem.

Kupříkladu zámek Český Krumlov
přilákal podle odhadu za červenec
a srpen přes 80 000 lidí, proti loň−

sku asi o třetinu méně, ale návštěv−
nosti si kastelán cení.

„Češi tvořili 90 procent všech
návštěvníků krumlovského zámku.
Přijeli i Maďaři či Poláci.,“ řekl kas−
telán Pavel Slavko s tím, že celo −
roční návštěvnost bude ale kvůli 
covidu pětinová, bývalo až 270 000
návštěvníků.

Spokojeni byli i provozovatelé láz−
ní, kam přijeli také komerční klienti.
I zde měli často téměř naplněné
možné kapacity. (pru)

Plné hotely i přes absenci cizinců

D3 dostane první odpočívadla i čerpačky
Oboustranné odpočívadlo Chotý −
čany na D3 poblíž Českých Budě −
jovic začne vznikat ještě letos na
podzim. Stane se tak vůbec prvním
v rozsahu 70kilometrové trasy jiho−
české části této dálnice. Ředitelství
silnic a dálnic nabídku za více než
půl miliardy korun vybralo jako nej−
výhodnější.

„Šlo o výběr nejvýhodnější na −
bídky, nebyl zaměřen na nejnižší na−

bídku. Při výběru se podle něj přihlí−
želo i k délce realizace či zárukám,“
uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pokud vše půjde bez komplikací,
odpočívadla by měla na každé 
straně dálnice umožnit parkování
40 nákladních aut, 45 osobních
aut, čtyř autobusů a pěti vozidel
s přívěsem už v červnu příštího 
roku. Na každé straně se také počí−
tá s kontrolním stanovištěm poli−

cie. Sou částí odpočívadel budou
dětská hřiště. Násled ně přibudou
i čerpací stanice.  

V provozu je teď 70 kilometrů
dálnice D3, která má spojit Prahu
s Českými Budějovicemi a rakous−
kými hranicemi. Měřit by měla
170 kilometrů. Celá D3 z Prahy
k hranicím by podle dřívějších
infor mací měla být hotová do roku
2028. (pru)
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Dočkají se obchvatu
Dolní Lhota na Jindřichohradecku
se dočká obchvatu. Vybudování
asi 2,6 km dlouhé vozovky na trase
I/34 bude stát přibližně 250 milio−
nů korun. Práce potrvají dva roky.

„Jsme rádi za každý kilometr 
obchvatu a nových silnic, které zde
vyrůstají, protože když se zeptáte
Jihočechů, co je nejvíce trápí, tak
ze všech průzkumů logicky vychází
doprava. A v řadě obcí a měst v kraji
obchvaty velmi potřebujeme,“ uve−
dli zástupci kraje.

Obchvat tak bude další na této
trase, protože sousední Stráž nad
Nežárkou jej už nějakou dobu má.

Doposud jsou obchvaty na jihu
Čech jak kolem Českých Budějovic,
kde se ale budují jako součást D3, tak

třeba Trhových Svinů, Dačic nebo tře−
ba Dražic nebo Opařan na Táborsku.

Přeložka silnice I/34 kolem Dolní
Lhoty, jejíž stavba začíná, bude
dvouproudá. Přinese řidičům vyšší
bezpečnost a plynulost dopravy.
Obchvat bude součástí silnice
z Jindřichova Hradce a dál na
Humpolec, kde kříží D1. Vede po ní
i mezinárodní silnice E49, jež z Tře −
boně odbočuje k hraničnímu pře−
chodu s Rakouskem Halámky.
Cílem je zlepšit parametry silnice
I/34 mezi Stráží nad Nežárkou
a Lásenicí a odstranit nebezpečné
úseky. Nyní je označují výstražné
dopravní značky. Podle silničářů
projede v daném úseku kolem 8000
aut denně. (pru)

Opraví letní kino
Letní kina v poslední době zažívají
svůj boom. Jejich provozovatelé,
ať už z řad obcí, měst nebo sou−
kromníků zjistili, že se tam nemu−
sejí promítat jen filmy. Jsou to totiž
amfiteátry, kde lze pořádat různé
akce. Proto třeba jihočeský Písek
opraví letní kino příští rok.

Náklady budou přes 40 milionů
korun. Práce začnou na jaře, opraví
se povrch hlediště, promítárna,
vznikne i nový přístřešek nad částí
hlediště. Rekonstrukci schválili za−
stupitelé. Práce by měly trvat při −
bližně devět měsíců. Kino je ve
špatném stavu, letos se tam ani ne−
promítá. Novinářům to dnes v tisko−
vé zprávě uvedla mluvčí radnice
Petra Měšťanová.

„Stav letního kina je i přes každo−
roční údržbu a pravidelné revize

tristní. V nevyhovujícím stavu je ne −
jen pódium či plátno, ale i zázemí
pro diváky a účinkující. Areál kvůli
svému stáří nesplňuje standardy
moderního letního kina,“ uvedl
místostarosta Ondřej Veselý.

Kvůli rozhodnutí statika se už mu−
selo odstranit zastřešení hlediště.
Zázemí a toalety jsou kvůli vlhku ne−
použitelné, musí se tak nahrazovat
mobilními záchody.

Dělníci opraví toalety, rozšíří pódi−
um, vznikne nový přístřešek nad
částí hlediště, objekt pro pokladnu
a rychlé občerstvení. Opraví se
i všechny zpevněné plochy v areálu.
Až práce skončí, mohly by být v let−
ním kině i koncerty nebo divadla.
Podle Veselého patřilo písecké letní
kino mezi pět nejnavštěvovanějších
v zemi. (pru), foto: archiv města

V letním kině se nemusejí promítat jenom filmy, ale mohou se konat i koncerty
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Lázeňské wellness má zpoždění
Slatinné lázně Třeboň budují well−
ness centrum lázní Aurora za 140
milionů korun. V tuto chvíli mělo
být hotové, ale stavba se zpozdila.
Příčinami jsou opožděné dodávky
materiálů kvůli koronakrizi i stav−
ba saunového světa. Náklady
stouply asi o milion korun. Hotovo
by mělo být do 27. října.

„Venkovní wellness s rozlohou
8300 metrů čtverečních jsme budo−
vali od začátku roku. Zahrne pět
bazé nů s vyhřívanou vodou, odpo−
činkové zóny, kolonádu. Vznikne ta−

ké vířivka,“ uvedl starosta a jednatel
lázní Jan Váňa.

Ubytovací kapacita lázní Aurora
i Bertiny lázně je 740 lůžek, dalších
téměř 380 v penzionech a hotelích,
s nimiž lázně spolupracují.

Nově přibudou ordinace pro
fyzioterapeuty. Rozšíří se i ubytovací
kapacita o 90 lůžek, u lázní Aurora
postaví firma novou budovu za
60 milionů korun.

„Zatím není hotový projekt, šede−
sát milionů je odhad nákladů,“ dodal
Jan Váňa.

Loni měly lázně tržby z prodeje
výrobků, služeb a zboží 425 milionů,
meziročně nižší o 23 procent. Zisk
po zdanění klesl o tři čtvr tiny na 
6,6 milionu. Výsledky ovlivnila koro−
nakrize, tak jako v celé republice.

Základní léčebné procedury
v Třeboni kombinují slatinné koupe−
le a zábaly s ručními masážemi.
Třeboňská pánev patří mezi nejbo−
hatší česká naleziště rašeliny a slati−
ny. Tradice moderního lázeňství se
tam datuje rokem 1883. (pru)

Foto: Lázně Třeboň

sousedůKrátce
od

Naočkují 
třetí dávkou

Sousední Rakousko se od pod−
zimu chystá očkovat třetí dáv−
kou covidové vakcíny. Vláda
kancléře Sebastiana Kurze uve−
dla, že s tomto směru zahájila
přípravy a po vydání doporuče−
ní exper tů začne s vakcinací 
téměř okamžitě. V alpské zemi
tak začnou odborníci vakcino−
vat nejprve lidi v pečovatel−
ských domech a další ohrožené
skupiny, včetně zdravotníků
a záchranářů či policistů. Zku −
šenosti chce Rakousko získat
i od států, kde se třetí dávkou
již očkuje, například v Německu
nebo Izraeli.

Poničil záměrně
stavby

Takovou mstu snad policisté
v Německu ještě nepamatují.
Vyšetřují podnikatele, stavitele,
který úmyslně poškodil asi tři
desítky bytových domů, na je−
jichž realizaci se jeho firma 
podílela. Důvodem je prý neza−
placená částka za práci.
Semdačtyřicetiletý podnikatel
poničil asi třicet nových byto−
vek v komplexu novostaveb
v Blumbergu. Strhl stavebním
strojem více balkonů a poškodil
části fasád. Po ničící orgii odjel,
ale krátce poté se policii při −
hlásil. Škoda je okolo 200 mi −
lionů korun.

Soudí nacistického
dozorce

Německo bude soudit nejspíš
jednoho z posledních býva−
lých žijících dozorců z nacis−
tického koncentračního tábora
Sachsenhausen. Stařec teď ve
svých 100 letech čelí obvinění
z napomáhání vraždě v 3500
případech. S ohledem na věk
muže je pro něj jakýkoli trest
v podstatě doživotím. Otázkou
je, zda se bývalý nacistický
dozorce rozsudku dožije. Jak
dlouho se proces potáhne, 
není zatím jasné.

Už minulý měsíc vznikl v Českých
Budějovicích problém s novinkou,
která zaplavila řadu českých měst.
Jde o elektrokoloběžky. Nejprve
o nich lidé z radnice hovořili jako
o možnosti alternativní formy do−
pravy, nakonec se k nim ale nikdo
nehlásí a magistrát tvrdí, že nic
nepovolil.

Proto jsou nyní červené koloběž−
ky u kolostavů, na autobusové za−
stávce nebo i uprostřed chodníku.
A to i přesto, že radnice provozova−
tele služby už před několika týdny
vyzvala k jejich odstranění.

Firma LiMe, která elektrokolo −
běžky do ulic krajského města
umístila, nemá podle magistrátu
žádné platné povolení. Vedení města
ale zatím nenašlo cestu, jak kolo−
běžky odstranit úplně.

„Povaluje se to de facto kdekoli,
je to odstavené na trávníku, na
chodnících. Lidé, kteří na tom jezdí,
nejsou osmnáct plus, jsou mladší
a jezdí po chodníku a rychle,“ řekl
náměstek primátora Ivo Moravec.

Kvůli stejnému problému se na
ministerstvo vnitra před rokem ob−
rátil brněnský magistrát. Zda se jed−
ná o zábor veřejného prostranství,
tehdy tento posudek podle náměst−
ka Moravce jasně neurčil.

„Ale může to být překážka pro
provoz na komunikacích a pak by to
bylo na městské policii s tím, že
dopo ručují každý případ, kdy by ko−
loběžku sebrali a někam odvezli,
pečlivě dokumentovat,“ dodal Ivo
Moravec. Současnou situaci přirov−
nává vedení města k nepovoleným
před zahrádkám v centru města, kdy
městská policie postupuje zcela ne−
kompromisně.

„Městská policie takové černé
předzahrádky zdokumentovala, se −
brala, odvezla, uskladnila. Majiteli
se naúčtovalo skladné, a když si ná−
bytek odvezl a znovu postavil na
chodník, tak mu to znovu zabavili,“
uvádí radnice.

Manažer provozovatelské firmy
Václav Petr odmítá, že jde o ne −
zákonný postup. Koloběžky navíc
podle něj nikde v ulicích nepřekáží.
To ale rozporuje město i někteří 
občané.

„Je to jako mor, je to všude.
A když fouká vítr, člověk se bojí, aby
to na vás někde nespadlo nebo na
vašeho psa,“ rozčílila se Marie
Švecová.

„Jezdí na tom někteří jak dobytko−
vé, klidně po chodníku. A měšťáci, ti
jsou kde? Pořád jen plácají, jak s tím
zatočí, ale na chodníku, v centru ne−
bo u Perly je nevidíte, jak je rok
dlouhej,“ dodala další obyvatelka.

Sdílené koloběžky zůstanou v Bu −
dějovicích nejspíš tak dlouho, dokud
je firma sama neodveze.

Pořád nevědí, co s koloběžkami



11Rozhled – Jižní Čechy 9/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Víte, jak trávily čas naše babičky
nebo prababičky? Internet, televi−
zi, rádio ani jiné vymoženosti tak
jako máme my, neznali. Museli se
tedy nějak zabavit. Podívat se na
to lze v Jihočeském muzeu v Čes −
kých Budějovicích. Nová expozice
s názvem K zábavě i odpočinku
návštěvníkům ukáže využití času
před více než stovkou let.

„Zájemce zavede naše expozice
do dobového salonu, na plesy a ta−
ké připomene období poslední třeti−
ny 19. a prvních let 20. století.
Ukazuje, jak se tehdy žilo ženám,
pro které se zábava a odpočinek
stávají součástí dne,“ uvedla kurá−
torka výstavy Hana Cukrová.

Rozsah volnočasových aktivit žen
se podle ní s postupujícím stoletím
rozšiřoval. „Dámy rády chodily na
plesy, na koncerty, do divadla, učily
se zpívat a hrát na hudební nástroje,
vstupovaly do spolků nebo samy
iniciovaly jejich založení. Tohle
všechno se týkalo žen z vyšších so−
ciálních vrstev společnosti, to zna−
mená manželek úředníků, středo−
školských profesorů, lékařů, advo−
kátů,“ prozradila Cukrová.

Návštěvníci výstavy v Jiho čes kém
muzeu si prohlédnou například do−
bový salon. „V salóně se probíralo
všechno možné. Dámy tam měly ta−

kovou chvíli pro sebe, řešila se mó−
da, vztahy v rodině, vztahy s partne−
rem. Při tom povídání se některé vě−
novaly ruční práci, kterou ukazujeme
ve vedlejší vitríně,“ doplnila kurátor−
ka. Součástí expozice je i harfa. Byla
restaurovaná přímo pro účely této

výstavy. Byla vyrobena pravděpo−
dobně kolem roku 1830 a možná
dokonce v Českých Budě jo vicích.
Vystavujeme i různé hrací skříňky
a stroje, například krásně restauro−
vaný fonograf, to je vynález Thoma −
se Edisona a je to takový předchůd−
ce gramofonu, hudbu nejen reprodu−
kuje, ale i nahrává. Vý stava potrvá
až do ledna příštího roku. (pru)

Foto: Jihočeské muzeum

Jak trávily čas naše
babičky?

Bechyně není prosla −
vená jen lázeňstvím, ale
také keramikou. Nově
zde otevřeli Meziná rodní
muzeum keramiky. Sídlí
v rekonstruovaném bý−
valém Domě služeb,
kam Alšova jihočeská
galerie přestěhovala
sbírky ze zámku. Otevře −
la tam nově výstavy šesti účast −
níků keramického sympozia. Re −
konst rukce vyšla na více než
30 milionů korun.

Prostory jsou menší než zámec−
ké, nově budou ale otevřené celý
rok, prozradil šéfkurátor muzea
Miroslav Růžička.

Ve starém objektu se diváci mohli
těšit jen na jeden blok výstav ve
dvou až třech sálech, nicméně pou−
ze čtyři měsíce. „Tady bude provoz
celoročně, stálí zaměstnanci. Pro −
gram bude mnohem bohatší,“ po−
dotkl Růžička. Finančně to znamená

pro Alšovu galerii úlevu. Na zámku
platila původně roční nájem milion,
později půl milionu korun. Do depo−
zitáře přestěhovala i sbírky keramiky,
v nichž je 2500 takzvaných inven −
tárních čísel, což znamená 3500 
exponátů včetně prací od Karla
Nepraše nebo Pravoslava Rady.

V nově opravené budově nedale−
ko náměstí s rozlohou 600 metrů
čtverečních bude i prostor pro krát−
kodobé výstavy designu, maleb,
soch či grafik. Jednou ročně tam
vystaví klauzurní práce studentů be−
chyňská keramická škola. (pru)

Bechyně má mezinárodní
muzeum
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Musíme si zvykat na novou situaci
– omezení svobody v  důsledku 
covidu, která začala vznikat kon−
cem roku 2019. Zvykat proto,
že věda má své časové limity
cca 10 let, než se prokáže účinnost
a bezpečnost nových léků, vakcín
a podobně. Doba se zrychlila, čímž
se mohlo období výzkumu zkrátit
na cca 5 let, ale jako vizionář na
kratší dobu to nevidím.
Protože věda, odborníci, vlády (ce−
lého světa) nevědí, jak správně dál
(jelikož s podobnou situací nemá ni−
kdo na světě žádnou zkušenost),
jsme neustále frustrováni nespl −
něnými termíny uvolnění svobod. To
samozřejmě negativně ovlivňuje
psychiku lidí, duševní zdraví, vyvo−
lává stále větší pocit nejistoty. Ve
společnosti tato situace vyvolává
dvě hlavní změny. Jedna je prohlu−
bující se polarizace a s  ní spojená
agrese. Druhá změna je určitá adap−
tace na „to nepříjemné“, protože se

otupujeme vůči všemu negativní−
mu. Už to trvá dlouho. 
Odborníci nejsou schopni zatím od −
 po   vědět na zásadní otázku,
jak dlouho ztrátu svo bod
lidé vydrží. Podle mé
vize již někteří po půl
roce přestali respe −
ktovat dopo ru čená
opa tření a odo l něj −
ší jedinci vydrží
maximálně do kon−
ce roku 2021. Po té−
to době hrozí velké
problémy s udržením da−
né situace pod kontrolou. 
Ale jak chtít po vládách světa, aby
smysluplně vyřešily tuto novou a slo−
žitou situaci s covidem, když nedoká−
zaly změnit jednoduchou věc – zrušit
změnu zimního času, u kterého je vě−
decky prokázána nesmyslnost a ne−
gativní ovlivnění psychiky lidí.
Nepříjemná covidová situace trvá
rok a půl a je dokázáno, že už v květ−
nu 2020 byl trojnásobný nárůst de−
presivní poruchy a sebevražed−
ných myšlenek, dvojnásobný nárůst
úzkostných poruch a zvýšil se počet
domácího užívání alkoholu.
Samostatnou skupinou, vyžadující
velkou pozornost, jsou děti. Jsem
přesvědčen, že děti „programujeme“

od početí do cca osmnácti let, a to jak
doma, tak ve škole i jinde ve společ−
nosti. Proto je důležité, co se v  této

době děje. Z dostupných dat
je patrné, že je u dětí vý−

znamný nárůst dušev−
ních poruch. Ví se, že
děti v  době pande−
mie byly většinou
v  uzavřeném pro−
středí rodiny. Díky
tomu, že mnoho lidí

nezvládlo psychicky
dobře tuto situaci, je

rodinné prostředí v mno−
ha případech konfliktním pro−

středím. Svoji roli sehrává i velká
rozvodovost.
Mnoho dětí to dříve bralo tak, že si
od domácího konfliktního prostředí ve
škole odpočinou. Podle mé vize děti,
vzhledem ke své velké přizpůsobi −
vosti, byly a jsou schopny zvládat
pandemickou situaci a její dopady
relativ ně dobře, ale konflikty mezi ro−
diči nezvládají. Je známo, že cca pa−
desát tisíc dětí nemá technické vyba−
vení nutné pro distanční výuku – a ty
jsou frustrovány už samotným fak−
tem, že na to rodiče nemají, a dále
tím, že byly vyřazeny z možnosti vý−
uky a sociálních kontaktů. Je to po−
měrně dost velké procento (podle mé

intuice 25%) emocionálně poškoze−
ných dětí. To způsobí v budoucnu
problémy v osobnostním růstu, integ−
rity a rozvoje těchto dětí a současně
i problém v  přirozeném průběhu
vzdělávacího procesu.
Je dobré si uvědomit, že děti od sed−
mi do patnácti let jsou nejtvárnější
a nejlépe se učí. Podle mé teorie se
vychovávají v  zásadě do osmi až
patnác ti let. Takové děti jsou pande−
mií na určitou dobu „znehybněné“.
Stále dokola opakuji čínské přísloví,
že zlenivět jde za tři dny, ale dostat se
z toho může trvat i tři roky.
Je zde nebezpečí, že mnoho dětí už
nedohoní, co zameškaly, a tato sku−
tečnost se může časem projevit v ná−
růstu negativních povahových rysů.
Například zvýší se procento neurotic−
kých dětí s nízkou frustrační tolerancí.
Takové děti později nemusí dobře
zvládat budoucí problémy a potíže.
Dále hrozí zpoždění v  rozvoji sociál−
ních dovedností, protože od vstupu
do školy u dětí začíná tzv. veřejná so−
cializace (rozvoj sociální inteligence),
to znamená vrůstání do společnosti,
která potom probíhá celý život. Proto
říkám, že je nejvyšší čas více se
věno vat dětem.

S přáním všeho dobrého 
a hodně štěstí Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777119600, 606119600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nastal čas se začít více věnovat dětem
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Modernizace IV. železničního kori −
doru na trase Praha – České Budě −
jovice bude zvláště na jihočeské
části obsahovat hned několik tunelů. 

Správa železnic modernizuje nyní
železniční úsek Soběslav –
Doubí. Stavba dlouhá 8,5
kilometru zahrne i 370
metrů dlouhý Zvěrotický
tunel. Práce za pět miliard
korun mají skončit v listo−
padu 2022, trať bude nově
dvoukolejná. Pro jek tově
se připravuje i poslední
úsek koridoru Nemanice –
České Budějovice, kde bu−
dou minimálně dva tunely.

„Až bude koridor hoto−
vý, zkrátí se nejpozději
v roce 2028 jízda expresu z Prahy
do Českých Budějovic pod 1,5 hodi−
ny. Budou jezdit rychlostí až 200
kilometrů v hodině,“ řekl generální
ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správa železnic kvůli tomu před
stavbou ještě přepracovávala pro−
jektovou dokumentaci, náklady tak
stouply při přípravě o stovky milionů
korun.

Současnou trať dělníci odstraní,
zmizí zastávka Roudná, místo ní bu−
de sloužit nová, Myslkovice.

Kvůli Zvěrotickému tunelu se od−
těžilo 125 000 metrů krychlových

horniny. Stavba koridoru
zahrne i 832 metrů dlou−
hý most přes údolí
Černovického potoka.
Povede na 26 pilířích,
bude přes deset metrů
vysoký.

„Projektově se připravuje posled−
ní část koridoru Nemanice – České
Budějovice. To je náročný úsek,
nechci odhadovat rok, kdy se zahájí.
Musí se definitivně dohodnout, kolik

tam bude tunelů, musí se to nároč−
ně vykoupit. Připravme se na to, že
to ještě pár let trvat bude,“ dodal
Svoboda.

Podle plánů pokračuje stavba
19ki lometrového koridoru i v části
jiho českých Sudoměřic u Tábora
a stře dočeských Votic. Zde bude no−
vě dvoukolejný provoz. Pokračují
i práce na tunelech Deboreč a Mezno.
V roce 2023 chce Správa železnic
začít razit Chotýčanský tunel. (pru)

Koridor plný tunelů
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NOČNÍ klub DANDY v Kla −
tovech−Lubech přijme spo−
lečnice od 18 let. Možno
i formou brigády v  týdnu
nebo jen víken dy. Bezplat −
né ubyto vá ní, sluš né vý−
dělky. Tel.: 604445413. 
RR 21469

CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s dlouholetou tradicí
v horském středisku na
Šu mavě, hledá posilu do
týmu na pozici číšník/
servír  ka. Nabízíme stabilní
pracovní poměr v celoroč−
ním provozu (i v případě
dal ších pandemických
opa t ření), ubytování zdar−
ma a jídlo za 50%. Poža du −
jeme pouze spolehlivost,
nadšení učit se nové věci
a základní znalost němec−
kého jazyka. Praxe v oboru
je výhodou, nikoli podmín−
kou. Mzda 40tis. za 15dní
práce. Více informací na
tel. 602486490. RR 21657

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více ku−
sů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
PM 21049  

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113. PM 21050

KOUPÍM staré peřiny. Tel.
720543953. PM 21086 

Muzeum panenek v Plzni
HLEDÁ STARÉ PANENKY,
pokojíčky a medvídky,
kte ré čestně umístím do
muzea nebo vykoupím.
Mo hou být poškozeny,
vše opravím. www.mu−
zeumpanenekplzen.cz, 
tel 739334835 – dojedu.
To, co už nemá doma
místo. rádi umístíme tam,
kde dostanou svůj obdiv.
PM 21127

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
ba kelit. rádio Talis man,
Philips, Tele funken aj. Hodi −
ny, hodinky  náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré věci do
r. 1960.   Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solid ní
jednání. Tel. 608979838
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056   

NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čelo, basu, el. kytaru
i poškozené a nekompletní.
Tel.: 728473687   PM
21090 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vl−
nitý hliníkový plech. Vnitř ní
rozvod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podla ha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM 21046 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Tel.:
604867469. PM 21048 

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850
Kč za prostorový metr. Tel.:
604867469. PM 21051 

HLEDÁM ke koupi starší
dům nebo chalupu vhod−
nou k rekonstrukci, větší
opravy nejsou překážkou,
tel.: 606916148. RR 21624

PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze na
metru Stodůlky, Britská
čtvrť.  Jen SMS na
737441365. Zavolám zpět.
RR 21605

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá −
ce, kompletní rekonstruk−
ce bytového jádra, obkla−
dy, dlažby, bourací práce
a dal ší práce dle domluvy.
Strakonice a okolí do 40
km. Ro zum né ceny. Tel.:
721757399. RR 21190

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra −
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111. RR 21055

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla −
dů a dlažeb na telefon:
776434705. RR 21545

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy −
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákladní
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 21052

NAJDI muže v Bavorsku
www.seznamkadobavor−
ska.cz 702891012.

DARUJI rekr. dům s ateli−
érem sportující neku −
řačce. Jako gesto trval.
zbožňování. On 77/175,
80 kg, DO. 3 km. Tel.:
704532965. RR 21650

DEUTSCHER Mann aus
Furth im Wald sucht Frau
aus Tschechien. Schlank
oder mittelschlank, bis
65 Jahre, für Partner −
schaft in Deutschland.
Ich bin 60 Jahre 170/70,

ehrlich, treu, liebevoll,
dunkles−Haar, eigenes
Haus, alleinlebend,
Schwimmmeis ter. Tel.
oder SMS unter 0049−
01525−9387295 ab 20.
Uhr erreichbar. RR 21591

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve
svy litými nápisy. Za la−
hev do sbírky zaplatím
i několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21481

JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré
československé moto   −
cykly všech značek, v ja −
 kém  koliv stavu i jed not livé 
díly. Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a ser io z ní
jednání. Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@seznam.cz.
RR 21091
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory, blat −
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
do kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Na −
bídněte, určitě se domlu−
víme. Tel.: 603237242 
e−mail: flemet@seznam.
cz. RR 21428

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností

Regionální redakce:
tel.: 377 221 764 

e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:  mobil: 777 730 257

              Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
              e−mail: novinyrozhled@seznam.cz

              Sandra Mertová mobil: 777 730 257
              e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz

              Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
              e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

Sekretariát, soukromá inzerce:
              Jaroslava Skalová
             tel.: 377 221 996, 777 730 254 
             e-mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
               Květoslava Spoustová
               tel.: 777 730 256 
               e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz

Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
              e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz

Korektor: Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno MK
ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., 
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel  
Jednatel: Mgr. Josef Šesták,  mobil: 732 906 269

tel.: 376 360 311 ����fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22, 301 00 Plzeň 
tel.: 377 221 764

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120x100 cm vý−
ška 120 cm, váha cca.
65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru
v Kla tovech. Info na tel.
722660668. RR 20027

Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není tatínku
za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno těm,
kterým se zbortil velký sen, že Tě budou 
kolem sebe stále mít, že dokážeš poradit,
pohladit. Děkujeme Ti
za lásku, cos nám dal,
půl našich srdcí jsi
s sebou vzal. 
Dne 24. 8. 2021 by
oslavil již 86 let pan 

Milan Mészáros
z Vřeskovic 
u Přeštic.

Zároveň 27. 8. 2021 uplynul již 4. smutný
rok od chvíle, co nás náš drahý tatínek 
navždy  opustil.
S láskou a úctou vzpomíná nejbližší rodina,
příbuzní, sousedé a známí.           RR 21581
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Uzávěrka řádkové inzerce je 24. září 2021

� ŘÁDKOVÁ INZERCE   ��

Inzerát můžete podat elektronicky 
na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete bankovním
převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

36/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k seznámení. Mám rád ces−
tování, přírodu a kulturu. Tel.:
604969788.  PM 21085

PŘÍJEMNÁ  baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, dis krét −
nost. Plzeň. Volat od 7 –
22. hod. na tel.
773153057. PM 21089

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 4. 10. 2021

Pošta koupí letadla
Německá pošta chce přispět k ochraně klimatu.
Proto se rozhodla koupit letadla, která budou 
zásilky dopravovat vzduchem. Letecké stroje
budou prý jak energeticky, tak i personálně
úsporná. Proto nakoupí 12 elektrických náklad−
ních letadel. Dopisy a balíky tak budou doručo−
vat na stokilometrové vzdálenosti.  Objednaná
letadla bude moci řídit jen jeden pilot. Deutsche
post investuje peníze i do elektromobilů.

Peníze z pokut
Přestupky proti hygienickým opatřením za ob−
dobí pandemie přinesly bavorským obcím hod−
ně práce, ale také dodatečné příjmy. Některé na
tom vydělaly až miliony eur, které chtějí radnice
využít například pro seniory, do sportu nebo
zkrášlení veřejných prostranství. Jen v Mnicho −
vě byly vypsány pokuty za skoro 2 milionu eur,
tedy více než 50 milionů korun. Největší pokuta,
kterou tam udělili, byla 15 000 eur nevěstinci,
který "pracoval" přes zákaz.

Točená zmrzlina slaví
Kdo by neznal a neměl rád zmrzlinu, a zvláště tu
točenou. Málokdo ale ví, že letos slaví tahle po−
chutina 135 let. výročí a původně k nám přišla
z Italských Dolomit přes Vídeň. V Rakousku má

sousedůKrátce
od

své druhé největší zastoupení. V Rakousku nyní
existuje na 370 zmrzlinářů, kteří na ní ročně vy−
dělají přes 100 milionů eur, tedy asi 2,5 miliardy
korun. Každý Rakušan sní v průměru osm litrů
zmrzliny ročně.

Smutní z odchodu herečky
Úmrtím nejstarší české herečky Zdenky Pro −
cházkové, která zemřela ve věku 95 let, odchází
zásadní generace kumštýřů. Shodují se na tom,
jak čeští, tak i například rakouští diváci. Právě
u našich sousedů se o odchodu herečky také
píše a hovoří.

Zdenka Procházková, která zemřela v pražské
nemocnici na zápal plic, měla díky manželství
s podnikatelem Hartmannem kromě českého
také rakouské občanství. Mimo vídeňské diva−
delní scény Burgtheater působila i v legendár−
ním seriálu jako Oma Puci, tedy babička Puci.
Před několika lety byla ze zdravotních důvodů
nahrazena jinou herečkou. Přesto byla ještě le−
tos na jaře ve Vídni rozloučit se se štábem, kte−
rý ji udělal velkolepou akci. Úmrtí herečky
Procház kové však štáb i bývalé kolegy ze seriá−
lu velmi zaskočilo. Budou prý na českou hereč−
ku, která část života prožila ve Vídni, v úctě
a s láskou vzpomínat.

(„Byla úžasná, skvělá, přátelská a byla to dá−
ma. Člověk ani často neměl pocit, že je rodačka
od vás z Čech. Ona byla takový ten ´rakouský
šlechtický typ´ dámy. Měla skvělý rakouský pří−
zvuk. Budeme na ni stále vzpomínat,“ dodal 
jeden z členů štábu seriálu.)
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